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Purtatã pe valul exploziilor 

ºtiinþifice, tehnice, industriale, 

sub mirajul bunãstãrii, puterii ºi 

curiozitãþii, omenirea s-a înde-

pãrtat de la o evoluþie „curatã". 

Anul 2010 a coborât printre noi 

sub semnul crizei economice 

mondiale, iar aceasta este nu-

mai debutul unei mai întune-

cate previziuni pentru civilizaþia 

noastrã. S-au adunat deja câteva 

decenii de când auzim chema-

rea la schimbare formulatã de 

ecologiºti marginalizaþi, însã 

depãºind pragul îndemnurilor ºi 

avertismentelor, schimbarea a 

devenit acum impunere. Totuºi, 

schimbarea se petrece în primul 

rând în conºtiinþa ºi mentalita-

tea omului nou, antrenat în 

crearea unei lumi noi. „Gândul 

bun" se îndreaptã mai întâi în 

direcþia reorientãrii preocupã-

rilor noastre pentru gestionarea 

resurselor planetei. Pentru 

aceasta, este nevoie, în aceeaºi 

mãsurã de inovaþie, creativitate, 

conºtiinþã, documentare dar ºi 

de curaj, adaptare, iniþiativã, 

într-un cuvânt ... de ACÞIUNE. 

GS1 a conturat ani de-a rândul o 

viziune, aceea a unui limbaj 

comercial universal, însã vremu-

rile ne-au cerut acum sã pãºim 

într-o nouã erã, aceea a punerii 

în practicã a viziunii sale, a 

ancorãrii soluþiilor la cerinþele 

viitorului. Asigurarea securitãþii 

alimentelor ºi produselor me-

dicale, dematerializarea docu-

mentelor comerciale, gestiona-

rea ºi trasarea deºeurilor, bunele 

practici comerciale promovate 
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prin miºcarea GS1-ECR care au ca 

efect economii în timp ºi bani, 

raþionalizarea proceselor logistice 

ºi de transport, ºi nu în ultimul 

rând ideea mobilizatoare de „creº-

tere împreunã", prin colaborare, 

iau parte la compunerea echili-

brului global.   

În timpul unei regresii econo-

mice companiile pot profita de 

încetinirea activitãþii pentru a 
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În timpul unei regresii econo-

mice companiile pot profita de 

încetinirea activitãþii pentru a 

rapid, flexibil, transparent ºi 

reactiv. Pentru a obþine acest lucru, 

comercianþii trebuie sã îºi parta-

jeze informaþiile despre produse 

cu partenerii comerciali iar infor-

maþiile trebuie sã fie clare, la timp 

ºi fãrã erori. 

Automatizarea interacþiunii cu 

partenerii comerciali, anularea 

proceselor ºi costurilor nenecesare 

ºi realizarea mesajelor pentru 

rapid, flexibil, transparent ºi 

reactiv. Pentru a obþine acest lucru, 

comercianþii trebuie sã îºi parta-
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cu partenerii comerciali iar infor-

maþiile trebuie sã fie clare, la timp 

ºi fãrã erori. 

Automatizarea interacþiunii cu 

partenerii comerciali, anularea 

proceselor ºi costurilor nenecesare 

ºi realizarea mesajelor pentru 
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litate bazate pe acestea, oferã 

oportunitatea creãrii unui ase-

menea lanþ de distribuþie efi-

cient. Este esenþialã aplicarea 

standardelor într-o lume în care 

existã o creºtere a cerinþei 

pentru trasabilitatea produselor, 

cerere venitã din partea or-

ganelor legislative, a retailerilor 

ºi investitorilor, ca rãspuns la 

cerinþele de siguranþã pretinse 

de consumatori pentru produse 

durabile ºi de încredere. GS1 

Romania înþelege cã pentru 

multe companii, reorientarea 

reprezintã o provocare conside-

rabilã. Oricum, dacã comercianþii 

îºi fac acum timp pentru a pune 

în funcþiune sisteme mai 

inteligente, vor fi într-o poziþie 

puternicã atunci când, în mod 

inevitabil, perioada de relansare 

economicã va reveni. 

GS1 Romania este în perma-

nenta dumneavoastrã vecinã-

tate ºi vã invitã sã bateþi la uºa 

unor nebãnuite opþiuni. Nu e 

neapãrat vorba de o cale presã-

ratã de lapte ºi miere dar veþi 

avea în sfârºit surpriza vizionãrii 

mult mediatizatei luminiþe de la 

capãtul tunelului. Iar GS1 are la 

rândul sãu nevoie de parteneri 

de inovaþie. Vã aºteptãm nu nu-

mai sã valorificaþi ofertele noas-

tre, dar sã ºi contribuiþi la crearea 

lor, adaptatã nevoilor dumnea-

voastrã reale. În calitate de 

membri GS1, aveþi privilegiul 

participãrii, în cadrul echipelor 

de lucru, la proiecte inovatoare 

iniþiate de GS1 Romania, ale cã-

ror roade rãmân în grãdina dvs.
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adopta procese ºi soluþii care le vor 

da un avans competitiv odatã ce 

economia se va reînvigora. Orien-

tarea spre o creºtere de succes a 

comerþului presupune construirea 

vizibilitãþii pe lanþul de distribuþie. 

În secolul 21, când cererea con-

sumatorilor ºi glasul planetei 

conduc procesele de achiziþie, se 

impune un lanþ de distribuþie 
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îmbunãtãþirea profitului firmei, ºi 

la toate acestea contribuie 

implementarea standardelor GS1. 

Sistemul GS1 de standarde 

globale pentru identificare ºi 

capturã automatã a datelor, 

pentru sincronizarea ºi comuni-

caþia datelor, soluþiile de trasabi-
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La ieºirea de pe linia de fabricaþie, producãtorul ataºeazã tag-uri RFID la fiecare produs al sãu. Tag-ul 

conþine un cod electronic de produs (EPC) unic, înmagazinat în memoria microchip-ului. Aceste tag-uri 

permit identificarea, numãrarea ºi urmãrirea produselor, rapid, ieftin ºi complet automatizat. Codul EPC 

constituie generatia urmãtoare codului de bare, realizând o identificare individualã a fiecãrui produs, spre 

deosebire de codul de bare prin care se identificã un tip de produse identice.
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constituie generatia urmãtoare codului de bare, realizând o identificare individualã a fiecãrui produs, spre 

deosebire de codul de bare prin care se identificã un tip de produse identice.

Aplicatia software proce-

seazã ºi consolideazã datele 

primite ºi apoi le transmite 

cãtre sistemele informatice 

interne ale companiei, prin 

reþeaua EPCglobal. 
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Produsele ajung la serviciul expediþie al centrului de distribuþie. Datoritã cititoarelor RFID 

din zona de descãrcare, nu este nevoie ca pachetele sã fie desfãcute pentru a se examina 

conþinutul. Codurile EPC citite la recepþie permit regãsirea oricãrei informaþii referitoare la 

produse într-un registru electronic unde sunt stocate codurile electronice de produs ºi 

adresele bazelor de date cu informaþiile referitoare la acestea. Reambalarea expeditiilor 

impune o nouã etichetare cu tag-uri EPC/RFID.
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Magazinul are, de asemenea, cititoare RFID la docuri. La sosirea produselor, sistemul de 

gestiune al magazinului este actualizat automat. În plus, rafturile magazinului sunt dotate cu 

antene RFID. Când produsele sunt aduse la raft, acesta "ºtie" ce conþine ºi dacã stocul la raft 

scade sub un nivel prestabilit, raftul trimite un mesaj sistemului automat de reaprovizionare. 

Cu un astfel de sistem se eliminã necesitatea de a pãstra "stocuri de siguranþã" în depozitul 

magazinului. 
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Identificarea prin radiofrecvenþã  RFID  este o tehnologie nouã care 

permite companiilor sã-ºi gestioneze lanþul de distribuþie la un nivel de 

automatizare fãrã precedent ºi cu posibilitãþi de control mult 

îmbunãtãþite. Aceastã tehnologie are un formidabil potenþial de 

ameliorare a fluiditãþii, vizibilitãþii, reactivitãþii ºi securitãþii lanþului de 

distribuþie. Codul electronic de produs EPC este un sistem de codificare 

care identificã în mod unic orice unitate individualã. În loc sã fie tipãrit pe 

hârtie precum codurile de bare, acest numãr este introdus într-o etichetã 
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electronicã ce poate fi cititã prin unde radio, de la distantã, fãrã a fi 

necesarã vizualizarea directã a produselor. Codul Electronic de Produs 

(EPC) a fost perceput ca “urmãtoarea generatie a codurilor de bare”. 

EPCglobal este o reþea globalã care faciliteazã partajarea datelor 

referitoare la produse cu partenerii comerciali, permitând regãsirea 

automatã, în timp real a unor informaþii corecte despre articolele 

individuale pe lanþul de distribuþie. EPCglobal va revoluþiona producþia, 

distribuþia, depozitarea ºi vânzarea de bunuri. 
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Când produsele pleacã de la producãtor, o antenã RFID amplasatã deasupra docului de încãrcare "bom-

bardeazã" tag-urile cu unde radio, activându-le. Tag-urile încep sã emitã propriile coduri EPC cãtre cititorul 

RFID care citeºte fiecare tag, transmiþând informaþiile conþinute de acestea cãtre o aplicaþie software, asemã-

nãtor modului în care informaþiile cuprinse în codul de bare scanat sunt transmise sistemului informatic.

Când produsele pleacã de la producãtor, o antenã RFID amplasatã deasupra docului de încãrcare "bom-

bardeazã" tag-urile cu unde radio, activându-le. Tag-urile încep sã emitã propriile coduri EPC cãtre cititorul 

RFID care citeºte fiecare tag, transmiþând informaþiile conþinute de acestea cãtre o aplicaþie software, asemã-

nãtor modului în care informaþiile cuprinse în codul de bare scanat sunt transmise sistemului informatic.



GS1 SolutionsGS1 Solutions GS1 ServicesGS1 Services

Cu 35 de ani în urmã, urmându-ºi strãvechiul obicei, lumea afacerilor 

înflorea. Roata timpului adusese însã în rândul producãtorilor ºi 

comercianþilor  interese singulare ce fremãtau arogante ºi îndârjite în 

lupta oarbã pentru afirmare. Dinamica momentului era generatã strict 

de competiþia între individualitãþi, orbitã de strãlucirea succeselor 

punctuale, ce a devenit impermeabilã la frãmântãrile înconjurãtoare. 

Din preocuparea exclusivã de sine s-au nãscut neînþelegerea ºi 

confruntarea. În ciuda forfotei dezorganizate, au descoperit cã se pot 

înãlþa sigur ºi consecvent înlãnþuindu-se într-o piramidã consolidatã, în 

structura cãreia fiecare îºi are rolul sãu de liant. Pentru înãlþarea 

construcþiei se impunea un limbaj comun, fãrã de care nu ar fi fost 

posibilã cooperarea ºi viziunea comunã a unei monumentale imagini 

viitoare. ªi ca întotdeauna în istorie, a apãrut braþul potrivit la momentul 

potrivit. La început, acesta a purtat numele organizaþiei EAN în Europa - 

European Article Number - iar  în America,  UPC - Universal Product 

Code. Ele au deschis un orizont comun pentru toþi cei ce aveau aceleaºi 

preocupãri, dar limbaj, referinþe ºi metode diferite. Un termen abstract a 

devenit uzual în viaþa societãþilor comerciale: standardele de 

identificare unicã ºi codificare pe plan global a produselor ºi actorilor de 

pe lanþurile de distribuþie ºi, mai apoi, standardele de comunicaþie. 

Impulsul vulcanic de pornire al unui uriaº mecanism a dezlãnþuit 

creativitatea, iar cele douã organizaþii s-au reunit în anul 2004, într-o 

organizaþie mondialã, cunoscutã acum ca GS1 Global, ce îºi disemineazã 

studiile ºi performanþele prin intermediul celor 107 organizaþii GS1 

naþionale, în 150 de þãri. Actor al prezentului ºi broker al viitorului, GS1 

lãrgeºte, an de an, viziunea despre o lume în care lucrurile ºi informaþiile 

se deplaseazã eficient ºi în siguranþã, ajutate de noi servicii creatoare de 

valoare. 

Evoluând astfel, GS1 ºi-a depãºit cu mult condiþia de „organizaþie de 

standardizare", devenind un incubator al inovaþiilor în multe sectoare 

de activitate.
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lupta oarbã pentru afirmare. Dinamica momentului era generatã strict 

de competiþia între individualitãþi, orbitã de strãlucirea succeselor 

punctuale, ce a devenit impermeabilã la frãmântãrile înconjurãtoare. 

Din preocuparea exclusivã de sine s-au nãscut neînþelegerea ºi 

confruntarea. În ciuda forfotei dezorganizate, au descoperit cã se pot 

înãlþa sigur ºi consecvent înlãnþuindu-se într-o piramidã consolidatã, în 

structura cãreia fiecare îºi are rolul sãu de liant. Pentru înãlþarea 

construcþiei se impunea un limbaj comun, fãrã de care nu ar fi fost 

posibilã cooperarea ºi viziunea comunã a unei monumentale imagini 

viitoare. ªi ca întotdeauna în istorie, a apãrut braþul potrivit la momentul 

potrivit. La început, acesta a purtat numele organizaþiei EAN în Europa - 

European Article Number - iar  în America,  UPC - Universal Product 

Code. Ele au deschis un orizont comun pentru toþi cei ce aveau aceleaºi 

preocupãri, dar limbaj, referinþe ºi metode diferite. Un termen abstract a 

devenit uzual în viaþa societãþilor comerciale: standardele de 

identificare unicã ºi codificare pe plan global a produselor ºi actorilor de 

pe lanþurile de distribuþie ºi, mai apoi, standardele de comunicaþie. 

Impulsul vulcanic de pornire al unui uriaº mecanism a dezlãnþuit 

creativitatea, iar cele douã organizaþii s-au reunit în anul 2004, într-o 

organizaþie mondialã, cunoscutã acum ca GS1 Global, ce îºi disemineazã 

studiile ºi performanþele prin intermediul celor 107 organizaþii GS1 

naþionale, în 150 de þãri. Actor al prezentului ºi broker al viitorului, GS1 

lãrgeºte, an de an, viziunea despre o lume în care lucrurile ºi informaþiile 

se deplaseazã eficient ºi în siguranþã, ajutate de noi servicii creatoare de 

valoare. 

Evoluând astfel, GS1 ºi-a depãºit cu mult condiþia de „organizaþie de 

standardizare", devenind un incubator al inovaþiilor în multe sectoare 

de activitate.

Organizatia GS1 Global - 
actor al prezentului si broker al viitorului

Organizatia GS1 Global - 
actor al prezentului si broker al viitorului

Ce rol are identificarea?

Fiecare articol introdus pe piaþã, fiecare societate înfiinþatã, fiecare 

expediþie de marfã putea purta de acum un numãr propriu, care sã îl 

diferenþieze de nenumãrate alte tipuri de produse (GTIN), de alte societãþi 

(GLN) sau expediþii (SSCC), numãr care se putea reprezenta printr-un cod de 

bare, conform standardelor GS1. 

S-a produs un declic exploziv în economie atunci când casele de marcat 

ale magazinelor au avut posibilitatea sã scaneze codul de bare al fiecãrui 

produs, sã îl decodifice într-un numãr care  identificã unic produsul în 

întreaga lume, ºi în functie de care se regãseau automat, în baza de date a 

magazinului, informaþii precum denumirea comercialã ºi preþul 

produsului. Numãrul de identificare al produsului ca ºi cel al societãþii (sau 

locaþiei) au fost folosite ulterior ºi în schimbul de mesaje electronice.

OPORTUNITÃTIOPORTUNITÃTI
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GS1 
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practici

Solutii
GS1
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Organizaþiile GS1 naþionale lucreazã îndeaproape cu membrii GS1 din 

diferite sectoare industriale ºi ca urmare, au fost create noi servicii folosind 

standardele GS1, cu scopul de a întãri eficienþa ºi durabilitatea pe lanþurile 

de distribuþie. Pe mãsurã ce lanþul de distribuþie alimentar a devenit global, 

consumatorii au dorit sã ºtie de unde vin alimentele cu care se hrãnesc. 

Standardele GS1 fac posibile aplicaþiile ºi sistemele de trasabilitate ºi joacã 

un rol esenþial în rechemarea produselor, faciliteazã asigurarea calitãþii ºi un 

control corect al inventarului. Totodatã, actorii implicaþi pe lanþul global de 

distribuþie, trebuie sã poatã comunica eficient cu clienþii lor. Indiferent de 

limba vorbitã, este nevoie de o modalitate rapidã ºi simplã de a partaja 

informaþii pe lanþul de distribuþie. 

Standardele GS1 eCom ºi GDSN furnizeazã reguli precise pentru crearea 

versiunilor electronice ale tuturor tipurilor de documente comerciale, 

pentru alinierea ºi sincronizarea datelor, permiþând partenerilor comerciali 

sã schimbe informaþii pe cale electronicã indiferent de sistemele de 

hardware sau software.

Pentru a obþine avantaje din potenþialul sistemului GS1, un 

producãtor sau un comerciant trebuie sã devinã membru GS1, 

autorizat sã utilizeze numere GS1 unice de identificare reprezentate 

prin coduri de bare. Utilizarea codurilor de bare neautorizate produce 

întreruperi ºi adaugã costuri în activitatea pe lanþul de distribuþie. 

Reambalarea sau reetichetarea, întârzieri ale livrãrilor sau pierderea 

unor ocazii în sfera vânzãrilor aduc daune unei societãþi. 

Pentru cã înþelegem cât de importantã este marcarea cu coduri 

autorizate a produselor, GS1 Romania sprijinã implementarea 

sistemului GS1 prin soluþii simple. Un exemplu este aplicaþia CODALOC 

cu ajutorul cãreia membrii GS1  obþin on-line coduri de bare pentru 

produse, dar ºi aplicaþia "coddebare.ro" prin care, în câþiva paºi, se obþin 

pânã la 10 coduri autorizate fãrã a dobândi ºi calitatea de membru GS1. 

Membrilor GS1 Romania li se oferã serviciu de asistenþã ºi acces la o 

largã bazã de documentaþii. 

Pentru a obþine avantaje din potenþialul sistemului GS1, un 

producãtor sau un comerciant trebuie sã devinã membru GS1

autorizat sã utilizeze numere GS1 unice de identificare reprezentate 

prin coduri de bare. Utilizarea codurilor de bare neautorizate produce 

întreruperi ºi adaugã costuri în activitatea pe lanþul de distribuþie. 

Reambalarea sau reetichetarea, întârzieri ale livrãrilor sau pierderea 

unor ocazii în sfera vânzãrilor  unei societãþi

Pentru cã înþelegem cât de importantã este marcarea cu coduri 

autorizate a produselor, GS1 Romania ã implementarea 

sistemului GS1 prin soluþii simple. Un exemplu este aplicaþia CODALOC 

cu ajutorul cãreia membri  GS1  obþin 

 dar ºi aplicaþia "coddebare.ro" prin care, în câþiva paºi  se obþin 

pânã la 10 coduri autorizate fãrã a dobândi ºi calitatea de membru GS1. 

GS1 Romania li se oferã serviciu de asistenþã ºi acces la o 

largã bazã de documentaþii. 

, 
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ProducãtorProducãtor ArticolArticol CutieCutie PaletPalet TransportTransport DistribuitorDistribuitor TransportTransport PaletPalet CutieCutie ArticolArticol MagazinMagazin ClientClient
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Cheile GS1 
pentru identificare

Cheile GS1 
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Cheile GS1 pentru identificare se folosesc  pentru a 

numi ºi deosebi orice obiect, lucru sau locaþie, astfel încât 

pãrþile interesate sã poatã primi informaþii sau mesaje 

comerciale legate de acestea. Ele se pot obþine de la 

Organizaþia GS1 Naþionalã.  

Cheile GS1 pentru identificare se folosesc  pentru a 

numi ºi deosebi orice obiect, lucru sau locaþie, astfel încât 

pãrþile interesate sã poatã primi informaþii sau mesaje 

comerciale legate de acestea. Ele se pot obþine de la 

Organizaþia GS1 Naþionalã.  

GTIN - Global Trade Item Number

Numãrul Global al Articolului Comercial, GTIN, este una dintre 

principalele piese de rezistenþã ale sistemului GS1. El este utilizat la 

identificarea unicã a oricãrui tip de articol comercial, ceea ce înseamnã cã 

poate fi asociat unui tip de produs ºi serviciu în orice punct al lanþului de 

distribuþie fie în magazine cu case de marcat sau depozite, fie în cataloage 

electronice.

Funcþia GTIN este în principal aceea de a oferi o cale unicã de identificare 

astfel încât orice articol sã poatã fi regãsit într-o bazã de date  de exemplu 

pentru a-i afla preþul, pentru a-i înregistra vânzarea, pentru a-i confirma 

livrarea sau pentru a identifica comanda. GTIN asigurã acurateþe, vitezã ºi 

eficienþã milioanelor de companii din întreaga lume în toate domeniile de 

activitate.

GTIN - Global Trade Item Number GTIN este folosit la identificarea unicã a articolelor comerciale. 
Fiecãrui tip de articol comercial îi este alocat propriul GTIN.

GTIN este folosit la identificarea unicã a articolelor comerciale. 
Fiecãrui tip de articol comercial îi este alocat propriul GTIN.

Unicitatea pe plan mondial a GTIN este conferitã de structura sa:

Un prefix de þarã acordat Organizaþiei GS1 Naþionale 

 Combinat cu Prefixul GS1 de þarã formeazã Prefixul  GS1 de Companie, folosit în compunerea 

cheilor de identificare GS1

Alocat fiecãrui tip nou de produs

 Calculatã în funcþie de celelalte  cifre pentru securitatea numãrului 

a. Prefix GS1: 

b. Numãrul Companiei:

c. Referinþa Articolului: 

d. Cifra de Control:

GTIN serializat identificã individual articolul comercial. De exemplu, GTIN serializat poate fi folosit în sectorul medical pentru a se deosebi implanturile 

individuale care, de altfel, au aceeaºi marcã ºi caracteristici; sau în producþia de cauciucuri pentru a le deosebi pe cele de acelaºi tip, astfel încât sã poatã fi 

urmãrite pe durata lor de viaþã. 

GTIN serializat

GLN - Global Location Number

GLN este cheia GS1 de identificare a locaþiilor ºi entitãþilor legale. Prin 

locaþii se poate înþelege fie un loc fizic precum un depozit,  un sector de 

stocare sau chiar un anumit raft dintr-un magazin, fie o entitate legalã 

precum o companie sau compartiment din cadrul unei companii, sau pot 

constui o funcþionalitate care are loc într-o entitate legalã, de exemplu 

departamentul de contabilitate al unei societãþi sau  secþia de pediatrie a 

unui spital. 

Folosirea unui GLN în locul unui sistem intern de numerotare oferã 

avantajul unui mod standardizat de identificare unicã a locaþiilor.

GLN - Global Location Number

Unicitatea pe plan mondial a GTIN este conferitã de structura sa:

un numãr  care oferã semnificaþia câmpului de date ce îi urmeazã; într-un astfel 

de cod se pot înmagazina  mai multe date

Alocat de Organizaþia GS1 Naþionalã companiilor membre GS1 

Alocat  distinct fiecãrei locaþii  

Calculatã în funcþie de celelalte cifre pentru securitatea numãrului 

a. Identificatorul de aplicaþie GS1: 

b. Prefixul  GS1 de Companie: 

c. Referinþa locaþiei: 

d. Cifra de Control: 

GLN identificã orice locaþie
oriunde în lume, într-un mod unic.

GLN identificã orice locaþie
oriunde în lume, într-un mod unic.

SSCC  Serial Shipping Container Code

SSCC este cheia de identificare individualã în sistem GS1 a unitãþilor 

logistice. O unitate logisticã poate fi orice combinaþie de unitãþi cuplate 

într-o cutie, paletã sau camion. SSCC dã posibilitatea urmãririi individuale a 

unitãþilor logistice, cu avantaje în urmãrirea comenzii ºi livrãrii precum ºi în 

recepþia automatã a bunurilor. Deoarece SSCC este un numãr unic, el poate 

constitui o cheie de cãutare care oferã nu numai informaþii detaliate cu 

privire la conþinutul unitãþii logistice, dar apare ºi în avizul de expediþie 

electronic (DESADV). Referinþa serialã a SSCC este o componentã care 

asigurã, teoretic, capacitate nelimitatã de numerotare a unitãþilor logistice, 

garantând identificarea unicã a acestora. 

SSCC  Serial Shipping Container Code SSCC identificã în mod unic ºi individual unitãþile logistice SSCC identificã în mod unic ºi individual unitãþile logistice 

SSCC este în conformitate cu ISO/IEC 15459 ºi are structura:

oferã semnificaþia câmpului de date ce urmeazã 

alocatã de utilizator pentru creºterea capacitãþii de numerotare

Alocat de Organizaþia GS1 Naþionalã companiilor membre GS1 ce creeazã SSCC

Alocatã de creatorul unitãþii logistice astfel încât fiecare unitate logisticã sã primeascã un 

numãr diferit 

Calculatã în funcþie de celelalte  cifre pentru securitatea numãrului

a. Identificatorul de aplicaþie GS1: 

b. Cifra de Extensie: 

c. Prefixul  GS1 de Companie: 

d. Referinþa Serialã: 

e. Cifra de Control: 

GSRN - Global Service Relation Number

GRAI - Global Returnable Asset Identifier

GIAI - Global Individual Asset Identifier

GDTI - Global Document Type Identifier

GSIN - Global Shipment Identification Number

GINC - Global Identification Number for Consignment

GSRN este cheia GS1 care identificã o relaþie de serviciu între o societate ºi un client, de exemplu 

un pacient într-un spital sau un program de loialitate. 

GRAI este cheia GS1 care identificã mijloacele fixe returnabile, precum echipamente pentru 

transport (cuve, navete, palete, butoaie). Deoarece poate fi reprezentat în cod de bare, GRAI poate fi 

scanat în scopul urmãririi mijloacelor fixe reutilizabile.  

GIAI se utilizeazã pentru identificarea unicã a mijloacelor fixe în cadrul unei companii, cum ar fi 

un computer, un birou, un vehicul sau o piesã de schimb, pentru urmãrire ºi gestionare pe toatã 

durata sa de viaþã. Scanând GIAI, mijloacele fixe sunt uºor de regãsit într-o bazã de date în care sunt 

înregistrate starea ºi locaþiile acestora, informaþii utile în actualizarea stocurilor sau a reparaþiilor. 

GDTI identificã un document dupã tipul sãu. Termenul de "document" este general ºi acoperã 

orice hârtii oficiale sau private care implicã un drept sau o obligaþie. O companie va atribui un GDTI 

acolo unde este important pentru a menþine o înregistrare a documentului; GDTI va oferi o 

legãturã la baza de date care menþine copia "master" a documentului. 

GSIN este un numãr unic atribuit de un vânzãtor de bunuri, unei grupãri logice de unitãþi 

logistice, în scopul expedierii unui transport.

GINC identificã o grupare logicã de bunuri (una sau mai multe entitãþi fizice) care au fost 

încredinþate unui transportator ºi urmeazã a fi transportate ca un întreg. 

GSRN - Global Service Relation Number

GRAI - Global Returnable Asset Identifier

GIAI - Global Individual Asset Identifier

GDTI - Global Document Type Identifier

GSIN - Global Shipment Identification Number

GINC - Global Identification Number for Consignment
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CS-EAN - Centrul de Solutii al GS1CS-EAN - Centrul de Solutii al GS1
Aveþi mai puþin de 10 produse ºi doriþi sã le codificaþi ?
Accesaþi  ºi vã puteþi înregistra ºi aloca coduri GS1 on-line:http://www.coddebare.ro

Aveþi mai puþin de 10 produse ºi doriþi sã le codificaþi ?
http://www.coddebare.ro

Aveþi deplinã încredere în 

autenticitatea produsului ales? 

Puteþi verifica simplu ºi gratuit. 

Accesaþi  , dacã aveþi  

posibilitatea chiar din magazin, de pe telefonul dvs. 

mobil, selectaþi „search by barcode" ºi introduceþi 

numãrul înscris sub codul de bare al produsului (GTIN). 

Puteþi alege sã obþineþi informaþii despre producãtor 

ºi/sau despre produs. Dacã produsul este autentic ºi a 

fost codificat în sistemul internaþional de codificare 

unicã GS1, veþi primi informaþiile solicitate. În felul 

acesta aveþi asigurarea cã produsul ales nu este 

contrafãcut, deoarece serviciul GEPIR,  dezvoltat de 

GS1 în întreaga lume, întreþine o bazã de date realã, 

fundamentatã ºi securizatã a tuturor produselor ce 

poartã coduri GS1.  Pentru produsele de origine 

românã numãrul GTIN cu ajutorul cãruia iniþiaþi 

cãutarea trebuie sã înceapã cu 594 - Prefixul GS1 

pentru România. 

Aºteptãm reacþia dvs. la E: office@gs1. ro

http://gepir.gs1.org

Aveþi deplinã încredere în 

autenticitatea produsului ales? 

Puteþi verifica simplu ºi gratuit. 

http://gepir.gs1.org
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CS EAN este braþul GS1 Romania pentru 

dezvoltarea ºi implementarea de soluþii bazate pe 

standardele GS1. Echipa are experienþã îndelungatã 

în realizarea unor aplicaþii multiindustrii ºi poate 

oferi consiliere ºi ghidare pentru a asigura 

îndeplinirea  performantã a activitãþii pe lanþul de 

distribuþie, fãrã costuri suplimentare. Soluþiile ºi 

serviciile oferite de CSEAN sunt destinate membrilor 

GS1 gratuit, ºi au ca scop etichetarea, trasabilitatea, 

sincronzarea datelor, informarea ºi instruirea prin 

publicaþii de specialitate ºi programe de seminarii. 

Accesul la toate acestea se face on-line  la adresa 

, dupã autentificarea utilizatorilor ca 

membri GS1 activi. 

Vom prezenta în rezumat , în numerele din acest 

an ale Suplimentului INFO, câteva dintre aplicaþii 

pentru a le face cunoscute în rândul tuturor celor ce 

activeazã pe lanþul de distribuþie, pe care îi 

atenþionãm însã asupra obligativitãþii înscrierii în 

organizaþia GS1 Romania pentru a beneficia de 

ofertele CSEAN.  

www.csean.rowww.csean.ro

Editorul de Eticheta Logisticã GS1-128 - 

O aplicaþie web larg utilizatã, accesabilã de cãtre membrii 

GS1 la adresa www.csean.ro, secþiunea «Eticheta Logisticã 

GS1-128»

Editorul de Eticheta Logisticã GS1-128 - 

web , acces

 adresa www.csean.ro

»

O aplicaþie  larg utilizatã abilã de cãtre membrii 

GS1 la , secþiunea «Eticheta Logisticã 

GS1-128

Este o aplicaþie utilã tuturor celor care doresc sã eticheteze corect 

unitãþile logistice, de exemplu paletele, folosind standardul GS1-128. 

Folosirea Etichetei Logistice GS1 permite urmãrirea ºi trasarea 

mãrfurilor pe întreg lanþul de distribuþie, de la producãtor la distribuitor 

ºi în sens invers. Eticheta creatã are un format standardizat care 

grupeazã în mod uniform informaþiile, atât în format text cât ºi sub 

formã de cod de bare GS1-128. 

Informaþiile care se comunicã prin etichetã sunt alese de cel care 

creazã eticheta, cu obligaþia respectãrii specificaþiilor tehnice ale 

standardului GS1-128. Reprezentarea prin coduri de bare GS1-128 

permite culegerea automatã a datelor pentru identificarea mãrfurilor, 

prin citire opticã, în diverse puncte de pe lanþul de aprovizionare, 

fiabilizând prelucrarea informaþiilor predefinite. Singura cerinþã 

obligatorie este ca unitãþile logistice sã fie identificate cu un numãr 

serial unic, Codul Serial al Containerului de Expediþie (Serial Shipping 

Container Code - SSCC).
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